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 چکيده
سازمانی بر رفتارضد شهروندی احساس انصاف)عدالت( این پژوهش با هدف بررسی تاثیر

سازمانی با نقش میانجی تنبلی سازمانی در سازمانهای دولتی اجرا شده است. جامعه آماری 

 م نمونهاین پژوهش شامل زنان شاغل سازمانهای دولتی استان ایالم است. تعداد حداقل حج

آوری اطالعات در ابزار جمع نفر در نظر گرفته شده است. 463با استفاده از جدول مورگان 

این پژوهش، پرسشنامه است که روایی آن توسط خبرگان و پایایی با استفاده از ضریب آلفای 

یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است، و از روش

غیرهای پژوهش شامل احساس انصاف)عدالت( سازمانی به عنوان متغیر مستقل، تنبلی مت

باشد. سازمانی به مثابه متغیر میانجی و رفتارضد شهروندی سازمانی به مثابه متغیر وابسته می

نتایج تحقیق نشان داد احساس انصاف)عدالت( سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تنبلی 

 رضدشهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.سازمانی بر رفتا

تنبلی سازمانی، رفتارضد  ،احساس انصاف)عدالت( سازمانی :يديکل واژگان

 .استان ایالم ،شهروندی سازمانی
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 3 ، علی یاسينی 2 ، اردشير شيري 1 جميله مهري

 .دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه ایالم، ایالم 1
 .دانشیارگروه مدیریت ، دانشگاه ایالم، ایالم 2
 .استادیار گروه مدیریت، دانشگاه ایالم، ایالم 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 جميله مهري

بررسی تاثير احساس انصاف سازمانی بر رفتار ضد شهروندي سازمانی 

 با نقش ميانجی تنبلی سازمانی

 ت دولتی استان ایالم()مورد مطالعه: زنان کارمند ادارا
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 مقدمه
 وارد مردم اجتماعی رفتار به زیادی گرفته و انتقادات قرار نقد مورد مسئوالن و نظران صاحب سوی از اخیر، دهه دو یکی در ایرانی جامعه

 و شود می داده نسبت ایرانیان به که است مواردی از اجتماعی تنبلی .است تنبلی واردشده، آنان سوی از که انتقاداتی از یکی .است شده

 گاه اجتماعی تنبلی تحرکی وکم وزن اضافه فراوان، تعطیالت وری، بهره بودن پایین ازجمله است؛ موجود ایرانی جامعه در آن نیز نمودهای

 نیز جامعه سطح در فرایند هستند، این طلب لذت و عمل بی افراد، از کثیری وقتی یعنی آنهاست؛ تنبلی برآیند و جامعه افراد محصولتنبلی

(. 1،1436انساست)ادو رفته کار به سستی و اهمال و کاهلی بیکاری، پروری، تن معنای به (. تنبلی1431شود)محمدیاری و همکاران، می مشاهده

 و جنبش، و حرکت از بعد سکون یا کار استمراردر از پس کشیدن دست :شود می استفاده معنی دو به لغوی نظر از سستی )فتور( یا تنبلی

 افراد بعضی گیر گریبان است ممکن که است دردی تنبلی، نیز اصطالحی لحاظ از .شادابی و کوشش از پس تنبلی و سستی یا حالی بی کسالت،

 آن، شدیدتر درجه و است یاتنبلی سستی آن،کسالت، پایین درجه .شود می آن دچار احتماالً انسانی هر البته .گردد نیز کار و رای فعالیتدا

 (. 1433است)سپهوند، محمدیاری، پیوسته فعالیت و تحرك و شوق مداوم و شور از پس گرفتن سکون و آرام و کار از کشیدن دست

و اصلی ترین سرمایه هر سازمان  دانش محور، سرمایه انسانی آن سازمان است که دیگر سرمایه گذاری های هر  از سوی دیگر، بزرگترین

(.یکی از معظالت سازمانهای امروزی  وجود رفتارهایی همچون  کم کاری، پرخاشگری، 1431سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد)واعظی، رحمانی،

ها هم بر عملکرد سازمان و هم بر روابط بین شخصی و  روحیه همکاری کارکنان تاثیر می قلدری و کینه توزی است. این رفتار

که موجب ارتقا عملکرد 3بر خالف رفتارهای شهروندی سازمانی 4(. بروز چنین رفتارهایی بعنوان رفتار ضد شهروندی سازمانی2،2114گذارد)اشناکی

( می تواند مانع 2112و همکاران،5مایه اجتماعی و نظایر آن می باشد)بولینو عملکرد سازمان، اثر بخشی سازمان،رضایت و وفاداری مشتری، سر

 یکارکرد سازمان شود و به کاهش درآمد یا خدشه دار شدن اعتبار آن منجر شود و تبعاتی را نیز برای جامعه در پی داشته باشد. در بخش خصوص

بنیه پیامدهای منفی اینگونه رفتارها تلقی می شود. اما بروز رفتارهای ضد اخراج کارکنان و از دست دادن مشتریان و ورشکستگی بنگاههای کم 

 شهروندی در سازمانها و نهادهای عمومی، باتوجه به گستردگی و اهمیت آنها، ممکن است آنها را با بحران های جدید تری مواجه سازد)پیرسی،

قت کشی،عقب نشینی) از زیر کار شانه خالی کردن( را شامل می شود)زارعی (. این رفتارها مواردی چون شکایت کردن، لجبازی، و6،2114جیاکالون

 (. 1431متین،

شده اند.  داده تشخیص همۀ بنگاهها بحث مورد داراییهای در کلیدی موقعیت یک امروزی سازمانهای انسانی به عبارت دیگر، منابع

انسانی  منابع دهد، می شکل را آن نهایی ترکیب و میدهد انجام را کار هک اصلی ای تولیدی،عنصر فرآیندهای یا بودجه فروش، میزان از صرفنظر

 تحویل را نتیجه و مینماید ارائه سازمان به را کارمند خدماتش بنابراین . دارد معین نقش چند شغلی هر برای موقعیتی هر در کارگر یک .است

 عملکرد سطح .ریزی کرد برنامه خطا بدون را آن بتوان که نیست اشینم کارمند یک که کنیم درك تا مهم است واقع در اما .مینماید سازمان

 نسبت است. نگرش سازمانی عدالت ها آن مهمترین و میگذارند اثر اثربخش کارکنان کارکرد بر که است بسیاری عوامل نفوذ تحت کارمند یک

تجربه  صالحیتها، عالی، مدیریت مأموریت و چشم انداز ن،همکارا مشارکت سازمان، سرپرست،فرهنگ رفتار سازمان، های سیاست ادراك شغل، به

 که است خواستهای منصفانه (. رفتار2112ند)فیلیپ و همکاران، باش می اثرگذار عوامل این از نیز مجموعه، یک عنوان به صنعت یک عملکرد و

 تمایل که رهبران شود می باعث انتظارات این .ارندد انتظار سامان از میکنند، صرف سازمان یک در خود را انرژی و وقت که کارکنانی همه ی

 .است ممکن اتفاقی چه ندارند توجهی انتظارات این به که مدیران زمانی است، این سؤال .باشند داشته انصاف رعایت بر تأکید به بیشتری

 منفی واکنش شوندکارکنانشان می باعث نند،میک نقض منصفانه غیر رفتارها وسیله به را هنجارها این که است مدیرانی گرفته نتیجه گرینبرگ

 وجود به کارکنان هم و سازمان برای هم خوبی شرایط که میشود باعث رفتار مدیران در عدالت انعکاس بنابراین .دهند نشان رفتار این به نسبت

 (.1433آید)میارکالئی و همکاران،

درنظرگرفتن متغیر میانجی  با سازمانی ( سازمانی و رفتارضدشهروندیاحساس انصاف)عدالت بین رابطه تا است آن بر پژوهشگر بنابراین،

 تنبلی سازمانی بین زنان شاغل در سازمانهای دولتی استان ایالم را مورد بررسی قرار دهد.
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 مروري بر مبانی نظري و تجربی پژوهش

 احساس انصاف سازمانی
 در انصاف وسیعتر مفهوم از بخشی اصول، صرفاً این .میکند تلطیف را قواعد سختی که است اصول از مجموعه ای از متشکل انصاف،

در لغت انصاف به معنای دادگری، عدل  .(1434است)محبی، امینی، آن بر مبتنی قوانین که کلیه است عدالت نمایه در به مثابه و عرفی اصطالح

ف حداقل در دو معنی به کار می رود. گاهی انصاف به مفهوم (. انصا1461و داد کردن، راستی کردن، به نیمه رسیدن و میانه روی است)عمید،

فهوم ر منیمه و میانه دور محور برابری می گردد. خواه برابری در مقدار باشد یا  نباشد. انصاف در مفهوم در حقوق شکلی به کار می رود. انصاف د

اعمال انصاف در رفتار به معنای عادل و منصف بودن است. هدف دوم، تصمیم گیری برابر وجدان و حق است. مانند انصاف در تعیین نرخ عادله.

(. عدالت و انصاف با دو مشخصه بی طرفی و همسو نمودن رفتار با 2،2111اصلی تمام قواعد انصاف جلوگیری از رفتار غیر منصفانه است)فین

ی و صداقت در تصمیم گیری محسوب می گردد.دوری انتظارات جامعه از انصاف نمود می یابد.انصاف و مساوات به عنوان صفت مشخصه بی طرف

از هرگونه اعمال منافع شخصی و سوگیری در تصمیم گیری، پرهیزاز پیش داوری،تعصب و جانبداری بی رویه از مفاهیم انصاف ناشی می شود.در 

نصاف بخشی از عدالت طبیعی است)خواجوی، واقع ارائه تعریفی از انصاف که مورد توافق همگان باشد دشوار است، اما می توان اظهارداشت که ا

 (.1435منصوری،

 رفتارضد شهروندي سازمانی

بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان  دانش محور، سرمایه انسانی آن سازمان است که دیگر سرمایه گذاری های هر سازمان را تحت 

ی امروزی  وجود رفتارهایی همچون  کم کاری، پرخاشگری، قلدری و کینه (.یکی از معظالت سازمانها1431الشعاع قرار می دهد)واعظی، رحمانی،

(. بروز 3،2114توزی است. این رفتارها هم بر عملکرد سازمان و هم بر روابط بین شخصی و  روحیه همکاری کارکنان تاثیر می گذارد)اشناکی

که موجب ارتقا عملکرد سازمان، اثر بخشی 11وندی سازمانیبر خالف رفتارهای شهر 3چنین رفتارهایی بعنوان رفتار ضد شهروندی سازمانی

( می تواند مانع کارکرد سازمان شود و به 2112و همکاران،11سازمان،رضایت و وفاداری مشتری، سرمایه اجتماعی و نظایر آن می باشد)بولینو 

اشته باشد. در بخش خصوصی اخراج کارکنان و از کاهش درآمد یا خدشه دار شدن اعتبار آن منجر شود و تبعاتی را نیز برای جامعه در پی د

ها ندست دادن مشتریان و ورشکستگی بنگاههای کم بنیه پیامدهای منفی اینگونه رفتارها تلقی می شود. اما بروز رفتارهای ضد شهروندی در سازما

(. این 12،2114تری مواجه سازد)پیرسی، جیاکالونو نهادهای عمومی، باتوجه به گستردگی و اهمیت آنها، ممکن است آنها را با بحران های جدید 

 (. 1431رفتارها مواردی چون شکایت کردن، لجبازی، وقت کشی،عقب نشینی) از زیر کار شانه خالی کردن( را شامل می شود)زارعی متین،

 تنبلی سازمانی

 به لغوی نظر از سستی )فتور( یا (. تنبلی14،3614است)ادوانس رفته کار به سستی و اهمال و کاهلی بیکاری، پروری، تن معنای به تنبلی

 پس تنبلی و سستی یا حالی بی کسالت، و جنبش، و حرکت از بعد سکون یا کار استمراردر از پس کشیدن دست :شود می استفاده معنی دو

 هر البته .گردد نیز کار و لیتدارای فعا افراد بعضی گیر گریبان است ممکن که است دردی تنبلی، نیز اصطالحی لحاظ از .شادابی و کوشش از

 گرفتن سکون و آرام و کار از کشیدن دست آن، شدیدتر درجه و است یاتنبلی سستی آن،کسالت، پایین درجه .شود می آن دچار احتماالً انسانی

 صاحب سوی از یر،اخ دهه دو یکی در ایرانی (. جامعه1433است)سپهوند، محمدیاری، پیوسته فعالیت و تحرك و شوق مداوم و شور از پس

 واردشده، آنان سوی از که انتقاداتی از یکی .است شده وارد مردم اجتماعی رفتار به زیادی گرفته و انتقادات قرار نقد مورد مسئوالن و نظران

 پایین ازجمله است؛ موجود ایرانی جامعه در آن نیز نمودهای و شود می داده نسبت ایرانیان به که است مواردی از اجتماعی تنبلی .است تنبلی

 وقتی یعنی آنهاست؛ تنبلی برآیند و جامعه افراد محصولتنبلی گاه اجتماعی تحرکی تنبلی وکم وزن اضافه فراوان، تعطیالت وری، بهره بودن

 (.1431شود)محمدیاری و همکاران، می مشاهده نیز جامعه سطح در فرایند هستند، این طلب لذت و عمل بی افراد، از کثیری

 

 ه تحقيقپيشن
ارائه مدل ارتباط انصاف سازمانی،تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان » ( در تحقیق خود تحت عنوان1434ظریفی و دیگران)

به بررسی ارتباط انصاف سازمانی و تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان پرداختند « وزارت ورزش و جوانان
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ارتباط مثبت و معناداری دارد. مدل ارائه شده براساس  شغلی دلبستگی و سازمانی تعهد سازمانی، انصاف بین که داد نشان تحقیق ینا نتایج

درصد تغییرات دلبستگی شغلی را تبیین می کرد و تعهد  31/1معادالت ساختاری در این پژوهش نشان داد که تعهد سازمانی و انصاف سازمانی 

رابطه » (در تحقیق خود تحت عنوان1434ثر بیشتری بر دلبستگی شغلی نسبت به انصاف سازمانی داشت. نادری و صفرزاده)سازمانی ضریب ا

طه به بررسی راب« انصاف سازمانی، سالمت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمند سازی روانشناختی و رفتار مدنی سازمان

مان، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمند سازی روانشناختی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یک سازمان انصاف سازمانی، سالمت ساز

 13/1و 33/1صنعتی در شهر اهواز پرداختند. نتایج نشان داده که دومجموعه متغیرهای مالك و پیش بین در دوبعد با ضرایب همبستگی کنونی 

/ 22قوی ترین رابطه را با اولین متغیر کنونی داشت. سالمت سازمانی 33/1ابق نتایج بدست آمده اشتیاق شغلی با ضریبرابطه معناداری دارند. مط

به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند و در بعد دوم قوی ترین حضور مربوط به سالمت 51/1و جو نوآورانه سازمانی  21/1انصاف سازمانی 

در سلسله مراتب بعدی قرارداشتند. همچنین مطابق 3/1و اشتیاق شغلی -23/1/انصاف سازمانی41آورانه سازمانی بود و جو نو -36/1سازمانی 

درصد و سپس با متغیر رفتار مدنی 33/1نتایج بدست آمده اولین متغیر کانونی، قوی ترین رابطه را با توانمند سازی روانشناختی 

در  -/21داشت و توانمند سازی روانشناختی با ضریب64/1ین رابطه را با رفتار مدنی سازمانی داشت. دومین متغیر کانونی قوی تر23/1سازمانی

بررسی ارتباط میان انصاف سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان »( در تحقیق خود تحت عنوان 1432رتبه بعدی قرار گرفتند. )دوستی و دیگران

ف سازمانی و اداره کل تربیت بدنی استان مازندران و بررسی ارتباط آن با تعهد سازمانی به بررسی انصا« اداره کل تربیت بدنی استان مازندران

 یکارکنان پرداخت. نتیجه تحقیق آنها نشان داد که بین برخی از مولفه های انصاف سازمانی کارکنان با یکدیگر و با مولفه های تعهد سازمان

نیز نشان داد، نیز تحت تاثیر انصاف سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان  ارتباط مثبت و معنی داری وجوددارد. تحلیل رگرسیونی

ر اف دمازندران قراردارد. و با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت سازمانها نمی توانند بدون انصاف به حیات خود ادامه دهند و رعایت انص

 سازمان بخشی از مسئولیت های اخالقی مدیران است. 

انصاف سازمانی و عملکرد شغلی مدرسان در دانشگاههای فدرال بخش جنوبی » ( در تحقیق خود تحت عنوان 2115و دیگران) 13فانگاا

به بررسی رابطه بین انصاف سازمانی و ابعاد آن با عملکرد شغلی مدرسان پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که بین « جنوب غربی نیجریه

تعیین تاثیرات انصاف » ( در تحقیق خود تحت عنوان2114)15د آن و با عملکرد شغلی مدرسان رابطه معناداری دارد..چینانصاف سازمانی و ابعا

مانی به بررسی تاثیرات انصاف ساز« سازمانی و ارزش های کاری بر عملکرد سازمانی: استفاده از رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر تعدیلگر

فتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی تاثیر دارد.همچنین دلبستگی شغلی کارکنان بطور مثبتی بر عملکرد درون و ارزش های کاری بر ر

تاثیر انصاف و کیفیت رابطه بر » ( در تحقیق خود تحت عنوان2115)16نقش و رفتار شهروندی سازمانی)عملکرد فرانقش( تاثیر دارد. وات و شفر

به بررسی تاثیر انصاف و اعتماد بر رفتارهای شهروندی « ش تعدیل کننده اعتماد به سرپرست و توانمند سازیرفتارهای شهروندی سازمانی: نق

سازمانی پرداختند. هدف محققان ایجاد آزمون تبادل اجتماعی توسعه یافته رفتار شهروندی سازمانی بود که شامل ویژگی های بافت اجتماعی) 

همچنین ظرفیت مشارکت در رفتارهای شهروندی سازمانی)یعنی اعتماد به سرپرست و توانمندسازی عضو( و -انصاف درك شده و رابطه رهبر

ی زروانشناختی( بود. تحقیق آنها در صنعت بانک های سرمایه گذاری انجام شد. نتایج تحقیق آنها نشان داد که احترام به سرپرست و توانمندسا

شهروندی تاثیر می گذارد.همچنین کلیه ابعاد انصاف سازمانی نیز بطور مستقیم بر اعتماد به  روانشناختی به طور مستقیمی بر همه ابعاد رفتار

تاثیر انصاف در کاهش اثرات منفی خط مشی های سازمانی بر نیت ترك »( در تحقیق خود تحت عنوان2115)12سرپرست تاثیر می گذارد. بایرن

مانی و رفتارشهروندی سازمانی پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد که ادراك از به بررسی انصاف ساز« خدمت، رفتارشهروندی و عملکرد شغل

» ( در تحقیق خود تحت عنوان2113)13انصاف سازمانی تاثیرات خط مشی های سازمانی را بر رفتارشهروندی سازمانی کاهش می دهند. ریستیگ

ی انصاف در سازمان در شرکت های اسلحه سازی ایاالت متحده یامدهابه بررسی پیش زمینه ها و پ« پیش زمینه ها و پیامدهای انصاف سازمانی

پرداخت. اعتماد سازمانی و حمایت سازمانی درك شده به عنوان پیش زمینه های انصاف سازمانی بررسی شدند. تعهد سازمانی، رفتارشفاهی، 

ر داد حمایت سازمانی درك شده و اعتماد پذیری بطو رفتار عقب نشینی به عنوان پیامدهای انصاف سازمانی بررسی شدند. نتایج این تحقیق نشان

 مثبتی با انصاف مرتبط هستند. 

 

 مدل مفهومی پژوهش

                                                           
14 . Efanga 
15 . Chien 
16 . Wat and Shaffer 
17 . Byrne 
18 . Ristig 
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 . الگوي مفروض پژوهش بر اساس مبانی نظري و تجربی1الگوي 

 

 فرضيه هاي پژوهش
 .احساس انصاف سازمانی بر رفتار ضد شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد 

  از طریق تنبلی سازمانی بر  رفتار شهروندی ضد سازمانی تاثیر معناداری دارد.احساس انصاف سازمانی 

 

 روش تحقيق
 بررسی تاثیر احساس انصاف)عدالت( سازمانی بر رفتار ضدشهروندی سازمانی با نقش میانجی تنبلی سازمانی در پژوهش این اصلی هدف

از سوی دیگر، از آنجا که نحوه و میزان تاثیرات متغیرها و همبستگی . است تحلیلی-توصیفی ماهیت و نوع لحاظ از است لذا دولتی سازمانهای

آید. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان کارمند سازمانهای دولتی گیرد، تحقیق همبستگی نیز به شمار میآنها را با یکدیگر مورد مطالعه قرار می

ای به عنوان نمونه نفر به شیوه تصادفی طبقه 463( تعداد 1332سی و مورگان )نفر با استفاده جدول کرج 6311استان ایالم است که از بین 

 انتخاب شدند. 

جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شد. با این حال شاخص مورد سنجش در پژوهش، در 

ها استفاده گردید. از پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار جمع آوری دادهمعرض قضاوت چند تن از خبرگان و کارشناسان قرار گرفت و نهایتاً 

سوال بسته به شیوه طیف پنجگانه لیکرت است. روایی صوری سواالت و ابعاد پرسشنامه توسط چند تن از متخصصان 14این پرسشنامه شامل 

های بار عرضی و آزمون (AVEه از روش متوسط واریانس استخراج شده )ها با استفادسازمانی و اساتید دانشگاهی بررسی و تایید شد. روایی سازه

ب گلدشتاین( بررسی گردیدند. مقادیر آلفای کرونباخ و ضری-ها با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب ترکیبی )دیلونتایید شدند. پایایی سازه

ی بود که نشان دهنده 363/1، تنبلی سازمانی354/1روندی سازمانی/، رفتارضد شه335ها به ترتیب احساس انصاف سازمانیترکیبی تمامی سازه

ها در روش حداقل مربعات جزئی، از آزمون بار عاملی استفاده شد. اکثر متغیرها دارای بار ها است. برای بررسی پایایی معرفپایایی مناسب سازه

آزمون کولموگروف اسمیرونف بررسی شدند. تحلیل عاملی و مدل سازی  بودند. نرمال بودن متغیرها با استفاده از 2/1عاملی باالتر از مقدار 

 انجام شدند. SMART-PLSمعادالت ساختاری نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار 

 

 هاي تحقيقیافته
حساس انصاف)عدالت( سازمانی متغیر و طبق فرضیه ها، متغیرهای این پژوهش شامل ا 1با توجه به مدل مفهومی ارائه شده در شکل 

ه میانگین هر یک از متغیرهای پژوهش ب مستقل، رفتار ضد شهروندی سازمانی متغیر وابسته، تنبلی سازمانی به عنوان متغیر میانجی هستند.

 شرح زیر است:

 

 

http://www.joas.ir/


 81 -83، ص 1931، پاییز  11پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 . آمار توصيفی ميانگين،انحراف معيار متغيرهاي تحقيق1جدول 

 شاخص ها                 

 متغیرها

 وضعیت نرمال متغیرها متغیرهاآمار توصیفی 

 K-Sمقدار  K-S سطح معناداری میانگین انحراف معیار

 43/2 111/1 533/1 143/1 احساس انصاف)عدالت( سازمانی

 63/1 111/1 136/4 242/1 رفتارضد شهروندی سازمانی

 62/1 111/1 142/4 333/1 تنبلی سازمانی

 

 15/1اسمیرونف استفاده شده است. در صورتی که سطح معناداری از  -آزمون کولموگرفجهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از 

باشد متغیرها نرمال نیستند. با توجه به اینکه سطح معناداری تمامی متغیرها  5/1باشد و اگر سطح معناداری کمتر از بیشتر باشد متغیر نرمال می

ین برای تحلیل مدل مفروض پژوهش از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است، چرا )غیر نرمال( است، بنابرا  15/1از متغیرها کمتر از 

 که حساسیتی به وضعیت نرمال یا غیر نرمال بودن متغیرها ندارد.

 

 آزمون الگوي مفروض پژوهش
 احساس انصاف)عدالت( سازمانی بر رفتارضد شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد.

ج کند. دو شکل زیر نتایثیر معنادار بین احساس انصاف)عدالت( سازمانی بر رفتارضدشهروندی سازمانی را تایید میفرضیه اول وجود تا

بین متغیرهای تحقیق را نشان  tآماره  4بین متغیرهای تحقیق و شکل  Betaضریب  2دهند. شکل بررسی فرضیه های اصلی یک را نشان می

 دهد.ریب تعیین را نشان میدهد. مقادیر درون دایره ها نیز ضمی
 . تاثير جوسازمانی بر رفتارشهروندي سازمانی2جدول 

 شاخص ها        

 متغیر  

 آمار توصیفی متغیرها

 βمقدار  tآماره 

 623/1 323/15 جوسازمانی

 

که در بازه  tره کند. طبق آمافرضیه اول این پژوهش تاثیر احساس انصاف)عدالت( سازمانی بر رفتارضدشهروندی سازمانی را آزمون می

بر رفتارضدشهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد. در نتیجه فرضیه  35/1می باشد، احساس انصاف )عدالت(سازمانی در سطح  36/1و  -36/1

 شود.اول تحقیق تایید می

 
 متغيرهاي تحقيقt : آماره 3شکل                                : ضریب مسير بين متغيرهاي تحقيق2شکل

 

 ت( سازمانی  از طریق تنبلی سازمانی بر رفتارضد شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد.احساس انصاف)عدال

باشد. گریتنبلی سازمانی دررابطه بین احساس انصاف )عدالت(سازمانی و رفتارضدشهروندی سازمانی میفرضیه دوم مرتبط با نقش میانجی

که باید هر دو ارتباط )احساس انصاف )عدالت(سازمانی با تنبلی سازمانی( و )احساس نکته مهم در ارتباط با اثر غیر مستقیم )میانجی( این است 

به ذکر  مانصاف)عدالت(سازمانی با رفتارضد شهروندی سازمانی( معنادار باشد تا بتوان مقدار اثر غیر مستقیم یا همان میانجی را محاسبه نمود. الز
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درصد  21کنیم. اگر مقدار شمول واریانس کمتر از استفاده می (VAFمول واریانس )گری یک متغیر از شبرای بررسی نقش میانجیاست که 

درصد  21شود. در وضعیتی که شمول واریانس بیشتراز گری پذیرفته میدرصد باشد ادعای میانجی 31گری رد و اگر باالتر از باشد نقش میانجی

 (.2115باشد: )جوزف و همکاران،شرح زیر می باشد. فرمول شمول واریانس بهگری جزئی میباشد نقش میانجی

(1))13+p23*p12)/(p23*p12VAF=(p 

12Pضریب مسیر بین متغیر مستقل و متغیر میانجی : 

23Pضریب مسیر بین متغیر میانجی و متغیر وابسته : 

13Pضریب مسیر بین متغیر مستقل و متغیر وابسته: : 

 جی. پارامترهاي الزم براي بررسی نقش ميان3جدول 

 شاخص ها

 نقش میانجی گری

 آمار توصیفی متغیرها

 نتیجه VAFآماره 

 تایید 324/1 احساس انصاف سازمانی       تنبلی سازمانی     رفتارضد شهروندی سازمانی

 

 شود.انی تایید میگری تنبلی سازمنقش میانجی 4با توجه به استنادات ذکر شده در باال و مقادیر به دست آمده از شمول واریانس در جدول

 
 بين متغيرهاي تحقيقt:آماره5شکل                        :ضریب مسير بين متغيرهاي تحقيق4کلش
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 حث و نتيجه گيريب
 فرضیه اول: احساس انصاف)عدالت(سازمانی بر رفتار ضدشهروندی  سازمانی تاثیر معناداری دارد.

نشان داد که این رابطه معنادار است. به    323/15بدست آمد. ضریب معناداری بین این دومتغیر 623/1ضریب استاندارشده بین دو متغیر

این  .این معنا که احساس انصاف )عدالت(سازمانی بر رفتارضد شهروندی سازمانی درزنان کارمند سازمانهای دولتی شهر ایالم تاثیر معناداری دارد

 ( است.1436ران)نتیجه مطابق با نتیجه حدادیان و همکا

 فرضیه دوم: احساس انصاف)عدالت(سازمانی  از طریق تنبلی سازمانی بر رفتار ضدشهروندی  سازمانی تاثیر معناداری دارد.

 بدست آمد و درنتیجه نقش میانجیگری تنبلی سازمانی تایید می شود. VAF 324/1در رابطه با متغیر میانجی تنبلی سازمانی مقدار 

 بدست آمده پیشنهادات زیر ارائه می شود:باتوجه به نتایج 

  یکی از روش های اصلی برای برپایی انصاف در سازمان، رفع هرگونه تبعیض است.اگر آیین نامه ها، مقررات و جهت گیری های سازمان

 تبعیض آمیز باشند، کارکنان بی اعتماد و بدبین می شوند و احتمال انجام رفتارهای مخرب کاری افزایش می یابد.

  سازمانهای دولتی، به منظور گسترش انصاف در سازمان،سیستم مبتنی بر انصاف و اعتماد را توسعه دهند.یکی از روش های اعتماد

آفرینی به کارگیری روش هایی است که سازمان را پیش بینی پذیرتر سازند و این درگرو دو امر مهم است: شفافیت و قانونمندی،آنچه 

شفافیت و قانونمندی می بخشد: نظام مندی در همه زیرسیستم های آن است: سیستم ارزیابی، سیستم به شبکه ارتباطی سازمان 

 آموزش، استخدام و تعدیل، سیستم ارتقا و ترفیع و سیستم حقوق و دستمزد.

  شهروندی سازمانیتاحدممکن شغل ها را غنی و با ارزش کنند تا کارکنان احساس مهم و موثر بودن کنند.این امر موجب افزایش رفتار 

 می شود.

 .بررسی مقایسه ای میزان انصاف سازمانی در سازمانهای خصوصی و دولتی کشور 

 .بررسی عوامل موثر بر ادراك کارکنان از انصاف سازمانی 

 وین و دبنابرین لزوم تاکید بر انصاف در تثبیت جایگاه کارکنان ضروری بوده و پیشنهاد می گردد جهت حصول این امر سازمانها به ت

 تکریم هرچه قوی تر انصاف در منشور اخالقی سازمان و اجرای برنامه های آموزش اخالقیات برای مدیران و کارکنان مبادرت نمایند.
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